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  دراسة على إنتاج الحلیب ومكوناته في أبقار الفریزیان بمنطقة الغاب بسوریا
  

  یحیى الجبیلي
  

  جامعة حلب، كلیة الزراعة
  

  الملخص

أجري البحث على أبقار الفریزیان في مبقرة جب رملة التي تقع في الجهة الجنوبیة لسهل الغاب الخصب   

  . ه الجوفیةبسوریا الذي یمتاز بأمطاره الغزیرة ووفرة المیا

أجري البحث على . درس في هذا البحث تأثیر كمیة الحلیب على مكونات الحلیب وخاصة الدهن والبروتین  

 سنوات وقسمت إلى ثالث مجموعات على أساس مستوى اإلنتاج ٥-٣بقرة حلوب تراوحت أعمارها بین  " ٣٠" 

ل ثالث مراحل وهي بدایة موسم درست على كل مجموعة مكونات الحلیب خال.  بقرات ١٠ضمت كل مجموعة 

  ) . الشهر السادس(وفي نهایة الموسم ) الشهر الرابع(ومنتصف الموسم ) الشهر الثاني(الحالبة 

وقد دلت نتائج البحث على أن الفروقات في معدالت إنتاج الحلیب بین المجموعات المدروسة كانت ذات   

 كغ خالل ٥٨٤٣أعطتها مجموعة األبقار العالیة اإلنتاج فیما بلغت كمیة الحلیب التي . داللة إحصائیة عالیة

 كغ حلیب ، ویشیر هذا االختالف في ٣٢٧٥موسم الحالبة ولم تتجاوز الكمیة عند األبقار المنخفضة اإلنتاج 

  .اإلنتاج إلى التفاوت  الوراثي بین األبقار رغم أنها تربى تحت ظروف بیئیة متماثلة

فات في نسبة البروتین في حلیب األبقار كانت مطابقة للتغیرات الطبیعیة وبینت نتائج البحث أن االختال  

حیث كانت نسبة البروتین أعلى في األبقار المنخفضة بالمقارنة مع األبقار المتوسطة والعالیة اإلنتاج كما أن 

  . ًنسبة البروتین تزداد تدریجیا مع التقدم بموسم الحالبة  

 (p<0.05)وكانت الفروق واضحة ومعنویة . ار المتباینة اإلنتاج متفاوتةكما كانت نسبة الدسم عند األبق  

ولم تكن الفروق . بین مجموعات األبقار عالیة ومتوسطة اإلنتاج من جهة والمنخفضة اإلنتاج من جهة أخرى 

  . معنویة بین أبقار المجموعتین العالیة والمتوسطة اإلنتاج 
  

  المقدمة

حیوانیة الهامة حتى أصبح یشكل في بعض الدول أهم فروع اإلنتاج الحیواني یعتبر الحلیب من المنتجات ال  

 وفي (Pankratov and Sorkin, 1986)و ). ١٩٨٣محیو، وآخرون،(ویساهم في إقامة اقتصاد زراعي متین 

 القطر العربي السوري أخذت أهمیة إنتاج الحلیب تزداد مع تزاید عدد السكان وارتفاع مستوى المعیشة والوعي

الغذائي والصحي، فأقیمت محطات لتربیة األبقار في معظم محافظات القطر لتغطیة الطلب على هذا المنتج 

  ). ١٩٨٧السبع، مزید، (الهام

من كمیة الحلیب المنتجة من جمیع الحیوانات الزراعیة في العالم، % ٩٠بشكل عام تساهم األبقار بحوالي   

وحلیب األبقار هذا . من كمیة الحلیب المنتجة% ٥٣قار بحوالي أما في القطر العربي السوري فتساهم األب

السائل األبیض السائغ الذي یعتبر مادة غذائیة ذات أهمیة كبیرة في تغذیة اإلنسان في جمیع مراحل حیاته 

یستحق وقفة متأنیة ودراسة مستفیضة ألنه السائل الغذائي الحیواني المعقد الذي یفوق في تركیبه الكیمیائي 
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مادة غذائیة / ١٠٠/مته الحیویة والغذائیة معظم المواد التي تصادف في الطبیعة إذ یوجد فیه أكثر من وقی

ًحمضا عضویا و/ ٣٠/مختلفة و  ًحمضا أمینیا و / ٢٠/ً ًعنصرا معدنیا و/ ٤٠/ً ًفیتامینا وأنزیمات مختلفة / ١٧/ً

  . (Ribas et al, 1983)و ) ١٩٨٧السبع، وآخرون (

ٕاألبقار المرتبة األولى في إغناء السوق المحلیة واشباع أذواق المستهلكین من الحلیب، وفي سوریا تمثل   

ومن أشهر مزایا األبقار قدرتها على تحویل األعالف الرخیصة والخشنة إلى منتجات ذات قیمة غذائیة عالیة 

بالعناصر الغذائیة ٕكاللحم والحلیب، واضافة لما سبق تعطي األبقار الروث الذي یعتبر أسمدة عضویة غنیة 

ونتیجة النخفاض إنتاج األبقار المحلیة من الحلیب ). ١٩٨٣السبع، مزید، (المختلفة الضروریة لنمو النبات 

  . نالحظ أن معظم دول العالم الثالث تعاني من نقص استهالك المنتجات البروتینیة 

ذا البحث المیداني في مبقرة جب رملة، ًوانطالقا من شعار ربط البحث العلمي باإلنتاج تم التوجه للقیام به  

. وقد اعتمدت هذه الدراسة على تحلیل عینات الحلیب لمعرفة تأثیر كمیة الحلیب على التركیب الكیمیائي للحلیب

ًكما جمعت معلومات من السجالت والبیانات الموجودة في المبقرة وجرت دراستها وتحلیلها إحصائیا بهدف بیان 

  . قرة والعقبات التي تعترضها الواقع اإلنتاجي للمب

  

  : الهدف من البحث

یهدف هذا البحث إلى دراسة تأثیر كمیة الحلیب على مكوناته وخاصة للدهن والبروتین عند أبقار الفریزیان   

  :  في مبقرة جب رملة، وتضمنت الدراسة حساب الصفات التالیة

  .  معدل إنتاج الحلیب خالل موسم الحالبة  -١

 . برقم حموضة الحلی -٢

 .  نسبة البروتین ونسبة الدهن -٣

 .  المادة الجافة في الحلیب -٤

كما تم حساب تأثیر كمیة الحلیب على طول موسم الحالبة، والفترة الفاصلة بین الوالدتین وطول الفترة   

 . االحتیاطیة، ومتوسط عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب

  : المواد وطرائق البحث

 ٥-٣ بقرة فریزیان حلوب مولودة بسوریا  تراوحت أعمارها بین ٣٠ملة على أجریت الدراسة في مبقرة جب ر  

  .  بقرات ١٠سنوات وكانت بمستویات إنتاجیة مختلفة، حیث قسمت إلى ثالث مجموعات ضمت كل مجموعة 

) الشهر الثاني( درست على كل مجموعة مكونات الحلیب خالل ثالث مراحل وهي بدایة الموسم      

وقد درست على أبقار التجربة النقاط ) . الشهر السادس( وفي نهایة الموسم  ) الشهر الرابع( ومنتصف الموسم 

  : التالیة 

  . رقم الحموضة بطریقة التعادل القلوي -

 . نسبة البروتین بطریقة كلداهل -

 نسبة الدهن بطریقة جربر -

 . ْم ١٠٢المادة الجافة بطریقة التجفیف في فرن التجفیف بدرجة حرارة  -
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كما أخذت . جریت االختبارات والتحلیل الكیمیائي للعینات في مخبر األلبان في كلیة الزراعةوقد أ

سجالت من المبقرة ألبقار متباینة اإلنتاج لدراسة تأثیر كمیة الحلیب الذي تعطیه البقرة على كل من طول الفترة 

  .االحتیاطیة وعدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب 

  

  : التحلیل اإلحصائي 

  : قد تم تحلیل نتائج البحث بطریقتین ل  

  : القطاعات العشوائیة الكاملة  -١

 ). ١٩٨٢النجار، غزال، ( تصمیم القطع المنشقة  -٢

  

  : نتائج البحث والمناقشة

  :  دراسة كمیة الحلیب–ًأوال 

اإلنتاج خالل مرحلة "  منخفضة– متوسطة –عالیة " لقد جرت الدراسة على ثالث مجموعات من األبقار   

  ).  یوم٣٠٥) (١(وكانت النتائج كما هي واردة في الجدول رقم . حالبة ال

  

  كغ/ متوسط اإلنتاج الشهري لألبقار خالل موسم الحالبة .١جدول 

 مرحلة الحالبة
  أبقار منخفضة اإلنتاج

A3 

  أبقار متوسطة اإلنتاج

A2  

أبقار عالیة اإلنتاج 

A1  

 ٥٨٣ ٥١٣ ٣٢٧ بدایة الموسم

  ٥٨٣  ٤٩٢  ٣١٣  وسط الموسم

  ٥٢٩  ٤٣٠  ٢٦٤  نهایة الموسم

  

 LSD (A) 0..05 = 16.234 
 LSD (B) 0.05 = 5.148 
 LSD (A x B ) 0.05 = 8.91 

 

أن الفروقات في كمیة الحلیب بین المجموعات المدروسة كانت ذات داللة ) ١(یالحظ من الجدول رقم   

   . ( p < 0.05)إحصائیة عالیة 

 كغ خالل مرحلة الحالبة ولم تتجاوز هذه ٥٨٤٣بقار العالیة اإلنتاج بلغت كمیة الحلیب التي أعطتها األ  

 كغ حلیب ویدل هذا االختالف الواضح في اإلنتاج على التفاوت ٣٢٧٥الكمیة عند األبقار المنخفضة اإلنتاج 

  . الكبیر في الصفات الوراثیة بین األبقار رغم أنها تربى تحت ظروف بیئیة متماثلة 

نحنى الحلیب لمجموعات األبقار المدروسة لوحظ أن منحنى الحلیب عند األبقار العالیة وعند حساب ثبات م  

 إذ لم یتجاوز االنخفاض في كمیة الحلیب مع التقدم بموسم (Juna & Jajo, 1997)ًاإلنتاج كان أكثر ثباتا 

ًإذ أن المجموعة الثانیة التي أعطت إنتاجا متوسطا كان منحنى% . ١٠الحالبة أكثر من   الحلیب لدیها أقل ً
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" ًفإن منحنى الحلیب أكثر انحدارا بین المجموعات " المنخفضة اإلنتاج"بینما المجموعة الثالثة % ١٦.٢ًثباتا 

  . یوضح ذلك ) ١(والشكل رقم % " ١٩.٤

الشكل رقم (1) منحنى الحلیب لمجموعة األبقار المدروسة

123
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أبقار عالیة اإلنتاج

أبقار منخفضة اإلنتاج

أبقار متوسطة اإلنتاج

  

  :  مكونات الحلیب –ًثانیا 

  :  رقم حموضة الحلیب -أ   

للحلیب لمجموعات األبقار العالیة والمتوسطة والمنخفضة اإلنتاج  ) pH( لحموضةلقد جرت دراسة رقم ا  

  ). ٢الجدول رقم . (خالل مرحلة الحالبة 

  

   رقم حموضة الحلیب لمجموعات األبقار المختلفة.٢الجدول 

 مرحلة الحالبة
  أبقار منخفضة اإلنتاج

A3 

  أبقار متوسطة اإلنتاج

A2  

  أبقار عالیة اإلنتاج

A1  

 ٦.٨٢ ٦.٥٧ ٦.٦٤  الموسمبدایة

  ٦.٤١  ٦.٦٤  ٦.٧٠  وسط الموسم

  ٦.٤٧  ٦.٦٠  ٦.٤٥  نهایة الموسم

 LSD (A) 0..05 = 0.274 
 LSD (B) 0.05 = 5.238 

    

 الحلیب كانت ضمن الحدود الطبیعیة ولم تتأثر بكمیة الحلیب، pHأن معدالت ) ٢(یالحظ من الجدول رقم   

كذلك لم "  منخفضة – متوسطة –عالیة " تویات اإلنتاج المختلفة حیث كانت متقاربة عند األبقار ذات مس

  ".  نهایته–بدایته " یالحظ فروق واضحة خالل موسم الحالبة 
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  : نسبة البروتین -ب

  .یبین النتائج) ٣(لقد تم تحدید نسبة البروتین في حلیب األبقار المدروسة خالل مرحلة الحالبة والجدول رقم   

   

  %بروتین في الحلیب  نسبة ال.٣جدول 

 مرحلة الحالبة
  أبقار منخفضة اإلنتاج

A3 

  أبقار متوسطة اإلنتاج

A2  

  أبقار عالیة اإلنتاج

A1  

 ٢.٩٩ ٣.١٨ ٣.١٣ بدایة الموسم

  ٣.٠٠  ٣.١٢  ٣.٣١  وسط الموسم

  ٣.٠٨  ٣.٢٤  ٣.٣٦  نهایة الموسم

  

 LSD (A) 0..05 = 0.14 
 LSD (B) 0.05 = 0.093 

  

أن االختالفات في نسبة البروتین في حلیب األبقار كانت مطابقة للتغیرات ) ٣ (یالحظ من الجدول رقم  

الطبیعیة حیث كانت نسبة البروتین أعلى في األبقار المنخفضة بالمقارنة مع األبقار المتوسطة والعالیة 

 ; Ribas & Other,1983) وهذا یتطابق مع نتائج الكثیر من الباحثین في هذا المجال  (P < 0.05)اإلنتاج

Juna et al., 1997 ; Abdel-Bary, H.T. et al., 1992) وكذلك یالحظ من الجدول ذاته أن نسبة ، 

ًالبروتین تزداد تدریجیا مع التقدم بموسم الحالبة وهذا أیضا یتفق مع العدید من الدراسات واألبحاث العلمیة ً .

  . یوضح ذلك) ٢(والشكل رقم 

  

� � B|=9c99Bc==V̂=₨B2) BJÂB

�� � O=mc99BJdVQB̀m
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أبق����ار عالی����ة اإلنت����اج

أبق���ار منخفض����ة اإلنت����اج

أبق���ار متوس����طة اإلنت����اج

  
  :  نسبة الدسم -جـ
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  ).٤الجدول رقم (بینت نتائج تقدیر نسبة الدسم في حلیب المجموعات التي تضمنتها الدراسة   

  

   نسبة الدسم في الحلیب.٤جدول 

 مرحلة الحالبة
  أبقار منخفضة اإلنتاج

A3 

  أبقار متوسطة اإلنتاج

A2  

  أبقار عالیة اإلنتاج

A1  

 ٣.٦٠ ٣.٧٨ ٤.٠١ بدایة الموسم

  ٣.٤٦  ٣.٦٧  ٤.٠٢  وسط الموسممت

  ٣.٧٤  ٣.٧٦  ٤.٠٨  نهایة الموسم

 

 LSD (A) 0..05 = 0.141 
 LSD (B) 0.05 = 0.986 

  

أن االختالفات في نسبة الدسم عند األبقار المتباینة اإلنتاج كانت متفاوتة فیما كانت الفروق واضحة وذات   

وكذلك بین المتوسطة اإلنتاج (P<0.05) خفضة اإلنتاج، داللة إحصائیة بین األبقار عالیة اإلنتاج واألبقار المن

وفیما . ّ، إال أنه لم یالحظ فروق واضحة بین األبقار العالیة والمتوسطة اإلنتاج(P<0.05)والمنخفضة اإلنتاج 

یتعلق بتأثیر موسم الحالبة على نسبة الدسم فیالحظ أن التغیرات أخذت المنحنى الطبیعي حیث كانت نسبة 

 (Juna & Jajo,1997)خفضة في بدایة الموسم وأخذت باالرتفاع مع تقدم مرحلة الحالبة من نهایته الدسم  من

  . یوضح ذلك ) ٣(لكن هذه التغیرات بسیطة ولم تكن ذات داللة إحصائیة والمنحنى البیاني رقم 

�� � � �kPÑÄI FQaêrkQrÑÄQòPIÄIFQ٪₨QQ3) QaVnQ
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أبق���ار منخفض����ة اإلنت����اج

أبق���ار متوس����طة اإلنت����اج
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  :  نسبة المادة الجافة - د

  ة في الحلیب لمجموعات األبقار الثالث خالل الموسم بینت دراسة المادة الجاف  

  

  % یبین نسبة المادة الجافة في الحلیب .٥جدول رقم 

 مرحلة الحالبة
  أبقار منخفضة اإلنتاج

 A3 

  أبقار متوسطة اإلنتاج

 A2  

  أبقار عالیة اإلنتاج

 A1  

 ١١.٧٦ ١١.٧٦ ١٢.١٠ بدایة الموسم

  ١١.٩٠  ١١.٩٠  ١٢.٧٠  وسط الموسم

  ١٢.٣٠  ١٢.٣٠  ١٢.٨٠  لموسمنهایة ا

  

 LSD (A) 0..05 = 597 
 LSD (B) 0.05 = 0.424 

    

ًأن التغیرات في نسبة المادة الجافة كانت مشابهة تماما لتغیرات كل من نسبة الدسم والبروتین في الحلیب   

كذلك لوحظ  . (P<0.05)وكانت الفروق ذات داللة إحصائیة بین األبقار المختلفة اإلنتاج  ) . ٥جدول رقم 

 & Bhagi)و ) ١٩٨٧المصري، یاسین (ارتفاع في نسبة المادة الجافة بتقدم األبقار في مرحلة الحالبة 

Epan,1988) . ولقد كانت الفروق معنویة(P<0.05) بین األبقار العالیة وكل من األبقار المتوسطة 

  . (P<0.05)والمنخفضة اإلنتاج وكذلك بین المتوسطة والمنخفضة اإلنتاج 

 دراسة تاثیر كمیة حلیب األبقار على طول موسم الحالبة ، والفترة الفاصلة بین الوالدتین، وطول الفترة –ثالثا 

  :االحتیاطیة، ومتوسط عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب 

لقد جرت الدراسة على ثالث مجموعات من األبقار انتخبت على أساس مستوى اإلنتاج ، أبقار عالیة اإلنتاج 

  .یبین ذلك) ٦(سطة اإلنتاج ومنخفضة اإلنتاج والجدول رقم ومتو

   

  "موسم الحالبة /كغ"  كمیة الحلیب عند األبقار المدروسة .٦جدول 

 المجموعات كغ/كمیة الحلیب

 Aأبقار عالیة اإلنتاج  ٥٨٩٦

 Bأبقار متوسطة اإلنتاج  ٤٣٢٦

  Cأبقار منخفضة اإلنتاج  ٣٠١٩

 LSD (A) 0..05 = 265.0025 
 LSD (B) 0.05 = 367.0068 

 كغ عند األبقار العالیة اإلنتاج بینما كانت ٥٨٩٦أن كمیة اإلنتاج قد بلغت ) ٦(یالحظ من الجدول رقم   

ً كغ وقد احتلت األبقار المتوسطة موقعا متوسطا بین المجموعتین ٣٠١٩عند األبقار المنخفضة اإلنتاج  ً

  . ات داللة إحصائیة عالیةالسابقتین ولقد كانت الفروق بین المجموعات ذ
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  :  تاثیر كمیة الحلیب على طول الفترة الفاصلة بین الوالدتین-أ

لقد جرت دراسة طول الفترة الفاصلة بین والدتین لمجموعات األبقار الثالث كما هو موضح بالجدول رقم   

)٧ . (  

  

   یوضح تأثیر كمیة الحلیب على طول الفترة الفاصلة بین الوالدتین.٧جدول 

 المجموعات یوم/طول الفترة الفاصلة بین والدتین

  Aأبقار عالیة اإلنتاج  ٣٦٩

 Bأبقار متوسطة اإلنتاج  ٣٥١

 Cأبقار منخفضة اإلنتاج  ٣٣٠

 LSD 0..05 = 16.03 

  

ً یوما عند ٣٦٩أن طول الفترة الفاصلة بین الوالدتین قد تراوحت بین ) ٧(وهكذا یبدو من الجدول رقم   

ً یوما عند األبقار منخفضة اإلنتاج، بینما احتلت األبقار المتوسطة اإلنتاج موقعا ٣٣٠ة اإلنتاج و األبقار عالی ً

 . (P<0.05)ًمتوسطا بین المجموعتین السابقتین، ولقد كانت الفروق بین المجوعات ذات داللة إحصائیة 

    .(AbdelBary et al, 1992)و ). ١٩٨١المصري ، یاسین (

  

  : حلیب على طول موسم الحالبة  تأثیر كمیة ال-ب

  . یوضح الجدول التالي العالقة بین كمیة الحلیب وطول موسم الحالبة عند األبقار المدروسة   

  

   تأثیر كمیة الحلیب على طول موسم الحالبة.٨جدول 

 المجموعات یوم /طول موسم الحالبة

 A اإلنتاج عالیة أبقار ٣٠٩

 B اإلنتاج متوسطة أبقار ٢٩١

 C اإلنتاج منخفضة بقارأ ٢٧٠

 LSD (0.05) = 13.008 

  

 ٣٠٩ًأن طول موسم الحالبة عند األبقار عالیة اإلنتاج مثالیا حیث بلغ طوله ) ٨(یبدو من الجدول رقم   

ویمكن أن یعتبر هذا أحد أسباب انخفاض . ً یوما٢٧٠أیام، بینما كان عند المجموعة المنخفضة اإلنتاج حوالي 

ًتعطیه هذه المجموعة وقد احتلت األبقار متوسطة اإلنتاج موقعا متوسطا بین المجموعتین كمیة الحلیب التي  ً

 (Nobre et al, 1984) . (P<0.05)ً یوما، ولقد كانت الفروق ذات داللة إحصائیة ٢٩١السابقتین 
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  :  تأثیر كمیة الحلیب على عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب وطول الفترة االحتیاطیة -ج

والجدول رقم . بق الكالم السابق على كل من طول الفترة المفتوحة وعدد التلقیحات الالزمة لإلخصابینط  

  . یبین ذلك ) ٩(

  

   یبین تأثیر كمیة الحلیب على عدد التلقیحات الالزمة لإلخصاب وطول الفترة االحتیاطیة.٩جدول 

 وعاتالمجم عدد التلقیحات الالزمة للخصاب یوم/طول الفترة االحتیاطیة

 Aأبقار عالیة اإلنتاج  ٣ ٨٣

  Bأبقار متوسطة اإلنتاج   ٢.٢  ٦٧

 Cأبقار منخفضة اإلنتاج   ١.٥  ٥٣

  LSD (0.05) =- 0.72للتلقیحات   

 LSD (0.05) = 13.008لطول الفترة االحتیاطیة   

  

ًوبناء على ما تقدم من النتائج ونظرا ألهمیة نسبة الدهن والبروتین في حلیب األبقار، یج   ب اعتبارهما من ً

كما ویجب االهتمام . الدالئل األساسیة في عملیات االنتخاب والتحسین الوراثي باإلضافة إلى كمیة الحلیب

  . والعمل بصورة مستمرة لرفع نسبة كل من البروتین والدهن في حلیب أبقار الفریزیان المرباة في سوریة
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SUMMARY 
 
 This study was conducted on 30 Friesian cows in Joub-Ramlea station at the 
south side of El-Ghab valley in Syria which characterize with soil fertilizing, more 
raining and more under ground water saving. 
 The objective was to investigate the effect of milk quantity on the milk components 
especially fat and protein.  
 The animals divided into three groups. Each group included 10 cows. The milk 
components was studied in each group during three stages : In the beginning of 
lactation (the second month), in the middle of lactation (the fourth month), and in the 
last of lactation (the sixth month). 
 Results, showed that the differences in milk quantity among studied groups, were 
highly significant, where, milk quantity for high performance group was 5843 kg 
during lactation, compared 3275 kg with of low performance group. This evidence 
difference in yield indicated to wide range in major genes among cow individuals in 
spite of their same environment conditions.  
 The findings illustrated that the differences in protein and fat percentages were in 
agreement with natural changes, where the percentages were higher in low 
performance ones. The results also indicated that the protein and fat percentages 
increased with the advancing. 
 
Keywords: Friesian cows, Syria, milk production, milk composition 

 


